
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΑΚΙΣΤΕΣ        ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
Αριθµός 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006                      Επιµέλεια: Σκακιστικός Όµιλος Καλλιθέας 

 

∆ιακοπές των Χριστουγέννων σηµαίνουν σκάκι για τους µικρούς και λιγότερο µικρούς 

σκακιστές και σκακίστριες. Ανάµεσα σε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά έγιναν τα ατοµικά 

νεανικά πρωταθλήµατα Αττικής για αγόρια και κορίτσια ηλικιών από 8 µέχρι 20 χρονών. 

Στα πρωταθλήµατα αυτά, όπου συµµετείχαν συνολικά 388 κορίτσια και αγόρια από 56 

σωµατεία σε 13 πρωταθλήµατα–κατηγορίες ηλικιών, η Καλλιθέα κέρδισε δύο πρώτες 

θέσεις: µε το Σταµάτη Κούρκουλο-Αρδίτη (αγόρια µέχρι 8 ετών) και την Ελένη Αγγελή 

(κορίτσια µέχρι 16 ετών). 

Ο νέος χρόνος άρχισε µε τα πανελλήνια πρωταθλήµατα νέων γυναικών και ανδρών στις 

κατηγορίες µέχρι 18 και µέχρι 20 ετών. Εξαιρετική ήταν εδώ η εµφάνιση της Μαριάννας 

Στεφανίδη στην κατηγορία των νέων γυναικών µέχρι 20 ετών. Ισοβάθµησε στην πρώτη 

θέση µε τη Θεσσαλονικιά Φωτεινή Παµπάλου, τη νίκησε δύο φορές στο ισόπαλο 2-στο 

µπαράζ, αλλά τελικά έµεινε στη 2η θέση µε βάση τα κριτήρια ισοβαθµίας. 

   
Σταµάτης Κούρκουλος-Αρδίτης,   Ελένη Αγγελή,   Μαριάννα Στεφανίδη 

Συγχαρητήρια και στους τρεις — και σε ανώτερα! 

Το ενηµερωτικό δελτίο «Σκακιέρες στην Καλλιθέα» ετοιµάζεται από συντακτική επιτροπή µελών και φίλων του Σκακιστικού 
Οµίλου Καλλιθέας (ΣOΚ). Ο ΣOΚ, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, είναι αθλητικό σωµατείο αναγνωρισµένο από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. Ο ΣOΚ είναι µέλος της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και ιδρυτικό µέλος της Ένωσης Σκακιστικών 
Σωµατείων Νοµού Αττικής (ΕΣΣΝΑ). Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο είναι ο πρόεδρός του, Παναγιώτης ∆ρεπανιώτης. 
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Ο Σκακιστικός 

Όµιλος 

Καλλιθέας 

ιδρύθηκε το 1955 

και είναι από τα 

παλαιότερα ενεργά 

σκακιστικά 

σωµατεία της χώρας µας. Έχει στο 

ενεργητικό του έξι πρωταθλήµατα και 

δύο κύπελλα Ελλάδας. Φέτος αγωνίζεται 

στη Β' Εθνική κατηγορία. 

Ο «θυγατρικός» Α.Μ.Σ. Νικηφόρος 

ιδρύθηκε το 1995 

σε απάντηση για 

την ανάγκη να 

δοθούν περισσό-

τεροι αγώνες σε 

σκακιστές του Σ.O.Κ. που δεν «χωρού-

σαν» στην πρώτη οµάδα. Αγωνίζεται 

στην Α' Τοπική Αττικής. 

Τα τελευταία 

χρόνια, τα 

τουρνουά 

που διοργανώνονται στην Καλλιθέα είναι 

γνωστά µε την επωνυµία «Κάππα». 

Πρόκειται συνήθως για τουρνουά «όπεν» 

µε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, µε 

αγώνες που γίνονται µία ή δύο φορές την 

εβδοµάδα. Η προκήρυξή τους γίνεται από 

τον Τύπο και από το Internet. 

 
Το ηλεκτρονικό µας σπίτι. Ο ιστότοπος 

www.kallitheachess.gr, που βρίσκεται 

σε διαρκή δηµιουργική αναστάτωση, 

είναι το ηλεκτρονικό κέντρο αναφγοράς 

µας. Είναι σε διαρκή αναζήτηση 

εθελοντών συνεργατών... 

 

Το σύµβολο του σχολικού 

µας προγράµµατος, που 

υλοποιούµε ως τεχνικοί 

σύµβουλοι του Αθλητικού 

Οργανισµού της πόλης 

µας. Το 2004 µετείχαν στο 

πρόγραµµα αυτό πάνω 

από 300 παιδιά της πόλης µας, από 19 

δηµοτικά και 4 γυµνάσια. 

Αγωνιστικός χώρος: Οι σύλλογοί µας στεγάζονται 

για τους αγώνες της οδού Λυκούργου 50, σε χώρο που 

παραχωρείται από το ∆ήµο Καλλιθέας, τηλ. 210-9592-

163. Συγκοινωνία που εξυπηρετεί: η γραµµή 1 του 

µετρό-ΗΣΑΠ (ανάµεσα στο «Καλλιθέα» και το 

σταθµό «Ταύρος»), οι γραµµές 1 και 5 του τρόλεϋ και 

οι γραµµές 040 και 913 λεωφορείων (στάση 

«Καλλιθέα»), και οι γραµµές λεωφορείων 218, 219 

(στάση «Πλατεία Κύπρου»). Η γραµµή 040 (µε 

κατεύθυνση Πειραιά) εξυπηρετεί επίσης για 

µετεπιβίβαση από τη στάση Συγγρού-Φιξ του µετρό, 

και από λεωφορεία που κινούνται στη λεωφ. Συγγρού 

(στάση Άγ. Σώστης). 

Πρόγραµµα λειτουργίας: Οι αγώνες των τουρνουά 

«Κάππα» γίνονται ∆ευτέρα, Πέµπτη, και Σάββατο 6-

10 µ.µ. Την Κυριακή ο χώρος χρησιµοποιείται για 

διασυλλογικούς αγώνες του επίσηµου προγράµµατος 

(10.30 π.µ.-3.00 µµ.). Τις άλλες ηµέρες (εκτός 

Παρασκευής) ο σύλλογος είναι ανοιχτά για 

προπονήσεις από τις 6-9 µ.µ. 

Προπονητικό πρόγραµµα: Στο σύλλογο γίνονται 

προπονήσεις για αρχάρια (από το Σπύρο Κοφίδη) και 

προχωρηµένα (από τον Κώστα Μουτούση) παιδιά 

κάθε Σάββατο 3-6 µ.µ. Επίσης γίνονται προπονήσεις 

για ενηλίκους από τον Κώστα Μουτούση κάθε 

Πέµπτη 8-10 µ.µ. 

Έκδοση αθλητικού δελτίου: Για τη συµµετοχή στις 

αγωνιστικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητη η έκδοση 

αθλητικού δελτίου. Χρειάζεται µια έντυπη αίτηση, 2 

φωτογραφίες ταυτότητας, φωτοτυπία ταυτότητας ή 

άλλο ανάλογο έγγραφο που βεβαιώνει την ταυτότητα, 

και µια ιατρική βεβαίωση (από γενικό γιατρό, 

παθολόγο, παιδίατρο, ή αθλητίατρο) που επιτρέπει τη 

συµµετοχή σε αθλητικούς αγώνες. Για τους ανήλικους 

χρειάζεται και έγκριση γονέα. Η συνδροµή εγγραφής 

ρυθµίζεται κατά τον Κανονισµό Εγγραφών της ΕΣΟ. 
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Αν και πιστεύουµε ακράδαντα (και το τονίζουµε σε κάθε 

περίπτωση σε όλους τους γονείς που ενδιαφέρονται) ότι 

πιο εύκολα µπαίνει ένα παιδί στο Πανεπιστήµιο 

µελετώντας τα µαθήµατά του, από ότι κερδίζοντας το 

πρωτάθληµα Ελλάδας ή πετυχαίνοντας τις απαιτούµενες 

διεθνείς διακρίσεις, δηµοσιεύουµε στη συνέχεια τις 

ακαδηµαϊκές δυνατότητες που παρέχει η Πολιτεία στα 

παιδιά που σηµειώνουν σηµαντικές διακρίσεις στο σκάκι. 

Για εµάς, το κύριο όφελος που έχουν τα παιδιά από το 

σκάκι δεν είναι στα πριµ της Πολιτείας, αλλά στην 

οργάνωση της σκέψης και στη συστηµατική δουλειά, που 

είναι απαραίτητα για να ασχοληθούν µε το σκάκι. 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αθλητών µε 

διακρίσεις στο σκάκι (Από την ερµηνευτική εγκύκλιο του 

άρθρου 26 Ν.2009/1992 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 

23 άρθρου 34 του Ν. 2725/1999). 

 

Οι αθλητές του σκακιού που είναι απόφοιτοι Λυκείου 

εισάγονται σε οποιοδήποτε Ανώτατο ή Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυµα: 

1) Εφόσον έχουν επιτύχει µία ή περισσότερες από τις εξής 

διακρίσεις: 

α) 1η, 2η, 3, νίκη σε ατοµικούς αγώνες σε Παγκόσµιο ή 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθληµα ανδρών-γυναικών, 

εφήβων-νεανίδων. 

β) 1η-6η νίκη σε οµαδικούς αγώνες σε Ολυµπιάδα 

ανδρών ή γυναικών. 

2) Εφόσον συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και το σύνολο των µορίων τους 

είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό του µέγιστου δυνατού 

αριθµούµορίων που προβλέπεται για κάθε Σχολή κατά 

περίπτωση και έχουν επιτύχει πρώτη νίκη σε ατοµικούς 

αγώνες του παναλλήνιου πρωταθλήµατος ανδρών-

γυναικών, εφήβων-νεανίδων (αντιστοιχεί στα 

πρωταθλήµατα K-18), παίδων-κορασίδων (αντιστοιχεί στα 

πρωταθλήµατα K-16). 

Η νίκη αυτή πρέπει να έχει κατακτηθεί κατά τη 

διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών πριν 

από το ακαδηµαϊκό έτος υποβολής της αίτησης του 

υποψηφίου. 

3) Εφόσον συµµετείχαν στη διαδικασία επιλογής στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (έχουν υποβάλει 

Μηχανογραφικό ∆ελτίο) και το σύνολο των µορίων τους 

προσαυξανόµενο κατά 10% είναι ίσο ή µεγαλύτερο (µετά 

την προσαύξηση) µε το σύνολο των µορίων του 

τελευταίου εισαγόµενου στη συγκεκριµένη Σχολή το ίδιο 

ακαδηµαϊκό έτος και έχουν επιτύχει τη νίκη στο 

Πανελλήνιο Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκάκι Α' Εθνικής 

Κατηγορίας. 

Η νίκη αυτή πρέπει να έχει κατακτηθεί κατά τη 

διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από το 

ακαδηµαϊκό έτος υποβολής της αίτησης του υποψηφίου 

και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συµµετάσχει µε την 

οµάδα τους σε περισσότερους από τους µισούς αγώνες 

του συνόλου των αγώνων της διοργάνωσης. 

Πρόσφατα αποτελέσµατα 

Ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο το Κύπελλο 
Αττικής (που αποτελεί και προκριµατική φάση 
για το Κύπελλο Ελλάδας) και τα εφηβικά 
διασυλλογικά πρωταθλήµατα και κύπελλα σε 
διάφορες κατηγορίες ηλικιών και συνθέσεων. 

Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο ΣO Καλλιθέας 
ξεκίνησε µε νίκη επί του Φοίβου Πειραιά 4-0 
εκτός έδρας, συνέχισε µε νίκη 3,5-0,5 επί του 
ΣΟ Περιστερίου, και αποκλείστηκε στον τρίτο 
γύρο µε ισοπαλία 2-2 στα κριτήρια ισοπαλίας 
(3-4). Ο ΑΜΣ Νικηφόρος προκρίθηκε στον 1ο 
γύρο χωρίς αγώνα (το ΚΕΟ τελικά δεν 
κατέβηκε), πέρασε στο 2ο γύρο µε 2-2 (6-4 
στα κριτήρια) το ΣO Χολαργού, και έχασε 
στον 3ο γύρο από το ΣΟ Χαλανδρίου µε 4-0. 

Στα εφηβικά, η οµάδα του ΣO Καλλιθέας 
αγωνίστηκε στο Κύπελλο 16χρονων και 
τερµάτισε 19η επί 40 οµάδων, µε 5 βαθµούς 
και 10,5/20 πόντους. Σηµείωσε µία νίκη (εκτός 
έδρας 3-1 µε το Φοίνικα Αγ. Σοφίας Πειραιά), 
τρεις ισοπαλίες 2-2 (µε ΣΟ Κορυδαλλού και 
ΕΕΦΑΣ Βριλησσίων εντός και µε τον ΑΟ 
∆εξαµενής Μεταµόρφωσης εκτός), και µία 
ήττα (εντός έδρας) µε 1,5-2,5 από το «Σπ. 
Μπίκο». 

Αρχίζουν οι διασυλλογικοί 

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου αρχίζουν τα 
διασυλλογικά πρωταθλήµατα. 

Ο ΣO Καλλιθέας θα αντιµετωπίσει στη Β' 
Εθνική κατά σειρά τους: ΣΑΣ Κορωπίου, 
Πειραϊκό ΟΣ, ΕΟΑΟ Φυσιολάτρη Νικαίας, ΑΟ 
Παραδείσου Αµαρουσίου, ΑΟ 3 Αστέρες 
Πατησίων, ΣO Αιγάλεω, και ΓΣ 
Ασπροπύργου. 

Ο ΑΜΣ Νικηφόρος θα αντιµετωπίσει στην Α' 
Τοπική κατά σειρά τους: ΑΠΟ Αίγλη 
Παπάγου, ΣO Νέας Φιλαδέλφειας, ΚΕΟ, ΣO 
«Σπύρος Μπίκος» Ηλιούπολης, Ευκλείδη 
Μενιδίου, ΣΜΑΟ Καισαριανής, και ΑΜΣ 
«Φοίβο» Πειραιά. 

Τέλος, η αναπληρωµατική οµάδα του ΣO 
Καλλιθέας θα αγωνιστεί στο «Κύπελλο 
Αττικής Φιλίας». Στο πρώτο της παιχνίδι θα 
αντιµετωπίσει τον ΣO Νέας Φιλαδέλφειας. 

Οι αγωνιστικές και για τα τρία πρωταθλήµατα 
θα είναι 19 και 26 Φεβρουαρίου, 19 και 26 
Μαρτίου, 2 και 9 Απριλίου, και 7 Μαΐου. 
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Το σχολικό πρόγραµµα 
σκακιού στην Καλλιθέα 

Με µεγάλη επιτυχία και 
συµµετοχή συνεχίζεται το 
πρόγραµµα εκµάθησης 
σκακιού στα δηµοτικά και 
γυµνάσια της Καλλιθέας. 

Το πρόγραµµα οργανώνεται 
από τον Αθλητικό 
Οργανισµό της πόλης µας 
(πληροφορίες στο τηλ. 210-
9598-555). 

Σχολικοί αγώνες 2006 

Τα προγραµµατισµένα 
σχολικά πρωταθλήµατα το 
2006 στην πόλη µας, την 
Αττική, και πανελλήνια είναι: 

Ατοµικό Πρωτάθληµα 
Καλλιθέας (στα πλαίσια 
των «Μπιζανείων»), για όλα 
τα παιδιά που κατοικούν ή 
πηγαίνουν σε δηµοτικά και 
γυµνάσια της Καλλιθέας, (το 
πιο πιθανό) το Σάββατο 1 
Απριλίου 2006. 

Οµαδικό Πρωτάθληµα 
Καλλιθέας, το ∆εκέµβριο. 

Ατοµικό Πρωτάθληµα 
Αττικής το Σάββατο 11 
(προκριµατικοί) και την 
Κυριακή 12 Μαρτίου 
(τελικοί) 

Οµαδικό Πρωτάθληµα 
Αττικής το Σάββατο 18/3. 

Πανελλήνιο Ατοµικό και 
Οµαδικό Σχολικό 
Πρωτάθληµα, 15-17/4 στη 
Λεπτοκαρυά Πιερίας 

Παγκόσµια Σχολικά 
Πρωταθλήµατα από 25/4 
µέχρι 2/5 στη Χαλκιδική. 

Για πληροφορίες, τηλεφωνή-
στε στο Σκακιστικό Όµιλο, 
στο τηλ. 210-9592-163. 

Το Οµαδικό Σχολικό Πρωτάθληµα 

Καλλιθέας στο σκάκι οργανώθηκε µε 

µεγάλη επιτυχία την Κυριακή 18 

∆εκεµβρίου, το πρωί, στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυµνασίου 

Καλλιθέας. 

Συνολικά 104 παιδιά αγωνίστηκαν σε 

τετραµελείς οµάδες, σε ξεχωριστούς οµίλους ∆ηµοτικών (δύο 

κατηγορίες, µε συνολικά 18 οµάδες) και Γυµνασίων (µε 8 

οµάδες). Νικήτριες οµάδες αναδείχθηκαν: 

Στα Γυµνάσια: 1) η Μικτή 6ου & 13ου Γυµνασίου 2) το 2ο 

Γυµνάσιο (Α' οµάδα) και 3) το 13ο Γυµνάσιο (Β' οµάδα) 

Στα ∆ηµοτικά (µεγάλη κατηγορία): 1) το 10ο ∆ηµοτικό 2) το 

9ο ∆ηµοτικό και 3) το 5ο ∆ηµοτικό 

Στα ∆ηµοτικά (µικρή κατηγορία): 1) το 12ο ∆ηµοτικό 2) το 4ο 

∆ηµοτικό και 3) το 8ο ∆ηµοτικό 

Στους αγώνες των Γυµνασίων συµµετείχαν επίσης οµάδες από 

το 5ο Γυµνάσιο, το 8ο Γυµνάσιο, το 7ο και το 14ο Γυµνάσιο 

(µικτή οµάδα) και οι «δεύτερες οµάδες» από το 2ο και το 13ο 

Γυµνάσιο. 

Στα ∆ηµοτικά συµµετείχαν ακόµη οµάδες από το 3ο, 10ο, 15ο, 

25ο, και 27ο, «δεύτερες οµάδες» από 8ο, 9ο, 10ο, και 15ο, και 

τρεις µικτές τετράδες από άλλα δηµοτικά της πόλης µας. 

Τους αγώνες τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ήµαρχος της 

πόλης µας κ. Κώστας Ασκούνης και ο πρόεδρος του 

Αθλητικού Οργανισµού κ. Γιώργος Μαργωµένος. 

Η οργάνωση έγινε από τον Αθλητικό Οργανισµό της πόλης µας 

µε τεχνικό συνεργάτη το Σκακιστικό Όµιλο υπό τον πρόεδρο κ. 

Παν. ∆ρεπανιώτη, και µε την πολύτιµη βοήθεια του 2ου 

Γυµνασίου (και του καθηγητή κ. Θαν. Ψυρόγιαννη). 

∆ιαιτήτευσαν οι διαιτητές και προπονητές Ν. Κουκίδης, Χρ. 

Στούµπος, Σπ. Κοφίδης, Ι. Ζάχαρης, και Κ.Μουτούσης. 

Αναλυτικά αποτελέσµατα και φωτογραφικό υλικό θα υπάρχει 

και στο ∆ιαδίκτυο, στη διεύθυνση www.kallitheachess.gr. 
 

(Από το Δελτίο Τύπου της οργανωτικής επιτροπής, Καλλιθέα 19/12/2005) 
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Πιο προβληµατισµένοι και 
από τους πιο έµπειρους 

γκρανµέτρ 
 

Μερικά χαρακτηριστικά  
σκακιστικά πορτρέτα  
από τους αγώνες 

   
  

 
 

 
 

 

 
 

 
  

   
  

επάνω, 
γενικά πλάνα της 

αίθουσας αγώνων 
αµέσως δεξιά, 

µερικοί από τους 
νικητές 

στην άκρη δεξιά, 
η οργανωτική 

οµάδα  
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Η ιστορία του Ρόµπερτ («Μπόµπι») Φίσερ, του µοναδικού αµερικανού παγκόσµιου πρωταθλητή στο 

σκάκι, ήταν µοναδική. Το αναµφισβήτητο ταλέντο του τον έφερε το 1972 στην κορυφή του 

σκακιστικού Ολύµπου, αλλά η εξίσου ιδιόµορφη προσωπικότητά του τον αποµάκρυνε από το σκάκι 

αµέσως µετά από το θρίαµβό του και τον οδήγησε σε περίεργες και αµφιλεγόµενες προσωπικές 

επιλογές. Οι δύο επόµενες «µινιατούρες» (σύντοµες νίκες) του, η πρώτη από την εποχή που αναδυόταν 

ως παιδί-θαύµα και η δεύτερη από τα χρόνια του ως καθιερωµένος κορυφαίος σκακιστής, δείχνουν 

γιατί το σκακιστικό κοινό αναφέρεται ακόµη και σήµερα µε θαυµασµό στο παιχνίδι του. 

 

Λευκά: Φίσερ Μαύρα: Μπένκο 

Νέα Υόρκη 1963 

Άµυνα Πιρτς 

1.e4 g6 2.d4 
g7 3.c3 d6 4.f4 f6 

 

Μία από τις τυπικές διατάξεις της Άµυνας 
Πιρτς, µε την οποία έχουν ξεκινήσει 
εκατοντάδες χιλιάδες παρτίδες. 

5.f3 0-0 6.
d3 
g4? 

  

Από την αλλαγή του αξιωµατικού θα βγει 
κερδισµένος ο λευκός, γι' αυτό θα ήταν 
καλύτερο για το µαύρο να παίξει 6...c6. 

7.h3 
xf3 8.�xf3 c6 9.
e3 e5 

Ο µόνος τρόπος για να διεκδικήσουν τα 
µαύρα αντιπαιχνίδι. Οι περιπλοκές που 
θα προκύψουν, όµως, αποδεικνύονται 
ευνοϊκές για τα λευκά. 

10.dxe5 dxe5 11.f5 

Απειλεί 12.g4 µε ισχυρή επίθεση. 

11...gxf5 12.�xf5 

Και όχι 12.exf5?! που θα έδινε στο µαύρο 
τη δυνατότητα να οξύνει το παιχνίδι µε τη 
θυσία πιονιού 12...e4. 

12...d4 13.�f2 e8 

Ο µαύρος φέρνει τον ίππο του στο d6 για 
να υλοποιήσει στη συνέχεια το 
αντικτύπηµα f7-f5. 

14.0-0 d6 15.�g3 �h8 16.�g4 c6 

Kαλύτερο ήταν το 16...c5. 

17.�h5! �e8? 
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Ο µαύρος είναι πλέον έτοιµος να παίξει το 
18...f5, αλλά ο λευκός τον προλαβαίνει µε 
έναν εξαιρετικό συνδυασµό. Για τα µαύρα 
ήταν απαραίτητο εδώ το 17...e6. 

18.
xd4! exd4 

Μια αλλαγή που λειτουργεί εισαγωγικά 
για το συνδυασµό. 

 

19.�f6!! �g8 

Μια εντυπωσιακή θυσία. Αν 19...
xf6 

ακολουθεί 20.e5! µε µατ στο h7. 

20.e5 h6 21.e2! 

Ο Μπένκο εγκατέλειψε. Αν θα δοκίµαζε 
εδώ το 21...b5, ο Φίσερ θα απαντούσε 

µε 22.�f5 και µατ στην επόµενη κίνηση. 
 

Λευκά: Φίσερ Μαύρα: Ρουµπινέτι 
Πάλµα ντε Μαγιόρκα 1970 

Σικελική άµυνα 

1.e4 c5 2.f3 d6 3.d4 cxd4 4.xd4 f6 
5.c3 e6 6.
c4 a6 7.
b3 b5 8.0-0 

b7?! 

Μια ριψοκίνδυνη συνέχεια, που 
εξασθενίζει το κρίσιµο τετράγωνο e6. 

Προτιµότερο ήταν το 8...
e7. 

9.�e1 bd7 

Τώρα πια το 9...
e7 είναι αδύνατο λόγω 

10.
xe6! fxe6 11.xe6 και 12.xg7+. 

10.
g5 h6 11.
h4 

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσµα, 
εδώ είναι καλύτερο το 11.
xf6!, π.χ. 

11...�xf6 12.a4 b4 13.a2 a5 14.c3 ή 

11...xf6 12.a4 b4 13.a2 xe4 
14.xe6 fxe6 15.
xe6 �a5 16.�d4 �e5 

17.�b6 µε επίθεση για το λευκό (ανάλυση 
του θεωρητικού Μπολεσλάβσκι). 

11...c5? 

Το κρίσιµο λάθος, όπως θα αποδειχτεί. 
Έπρεπε 11...g5 12.
g3 e5. 

 

12.
d5!! exd5 

Ο µαύρος έπρεπε να µην αποδεχτεί τη 
θυσία, µολονότι η θέση του θα παρέµενε 
και τότε χειρότερη. 

13.exd5+ �d7 

Αποφασίζει να βγάλει το βασιλιά του 
«περίπατο», αλλά η φυγή αυτή 
αποδεικνύεται µάταιη. Το τέλος δεν θα 
αργήσει: 

14.b4! a4 15.xa4 bxa4 16.c4 Άc8 
17.�xa4 �d7 18.�b3 g5 

Απλώς επιταχύνει την ήττα. Πιο µαχητικό 
ήταν το 18...
e7. 

19.
g3 h5 20.c5! dxc5 

Στο 20...xg3 ακολουθεί 21.c6! �g4 

22.�c4. 

21.bxc5 �xd5 

Ή 21...
xd5 22.�b6! xg3 23.c6 
xc6 

24.�ac1. 

22.�e8+ �d7 23.�a4+ 
c6 24.xc6 

Ο µαύρος εγκατέλειψε (1-0). Τα λευκά 
κοµµάτια εισβάλλουν ανεµπόδιστα από 
παντού. 
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Στα επόµενα διαγράµµατα θα βρείτε τέσσερις ασκήσεις (όχι ιδιαίτερα δύσκολες) για 

να εξασκήσετε τη «µατιά» σας. Τα λευκά παίζουν «από κάτω προς τα πάνω». 
 

Τα λευκά, που έχουν την κίνηση, 

µπορούν να κερδίσουν στη στιγµή.  

Με ποια κίνηση; 

Τα λευκά είναι έτοιµα να βγάλουν �, 

αλλά τα µαύρα είδαν µια ευκαιρία να 

σωθούν. Τι έπαιξαν και τι απέγινε; 

Από µια παρτίδα σε µεγάλο τουρνουά. 

Τα λευκά παίζουν και κάνουν µατ σε 

δύο κινήσεις –και τα µαύρα δεν έχουν 

πολλές επιλογές! 

Εδώ πάλι παίζουν τα µαύρα, που 

βρήκαν µια συνέχεια για να 

εξασφαλίσουν την προαγωγή του 

πιονιού τους στο g4. Εσείς την είδατε; 

 
 


